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Pełnych radości i pokoju
Świąt Bożego Narodzenia,
a w Nowym 2013 Roku
pomyślności, wielu sukcesów
i spełnienia choćby
jednego z wielu marzeń
życzy Mieszkańcom Rembertowa
Zarząd Stowarzyszenia
„Lepszy Rembertów”
Wyzwania na 2013 rok

W studium i planie zagospodarowania przyjętych
przez Radę Gminy Rembertów w latach 1997-1998 przewidziano, że bezkolizyjne połączenie drogowe przez tory ma w przyszłości powstać na połączeniu ul. Marsa z al.
gen. Antoniego Cruściela „Montera”. W domysle miał to
być tunel.
W 2011 r. Rada Dzielnicy wystapiła o odmienne rozwiązanie – o wiadukt łączący ul. Suflerską z ul. Cyrulików,
wnosząc
o
uwzględnienie
wiaduktu
w opracowywanym planie zagospodarowania Centrum
Rembertowa, w decyzji środowiskowej dla modernizacji
Warszawskiego Węzła Kolejowego (WWK) oraz o zmianę studium Warszawy w tym zakresie.
Osoby zajmujące się planowaniem przestrzennym
i drogownictwem w biurach Urzędu Miasta i wiceprezydent Warszawy uznali w połowie 2012 r., że nie ma potrzeby przystępowania do zmiany dokumentów
planistycznych, w sytuacji kiedy Kolej przygotowuje inwestycję na podstawie dotychczasowych planów.
PKP PLK zleciły koncepcję opartą na jednym rozwiązaniu. Nie oszacowano kosztów rozwiązań alternatywnych dla tunelu Marsa – Chruściela. Warto więc zlecić
analizę wielokryterialną przedstawiającą koszty, korzyści
i wady możliwych bezkolizyjnych połączeń przez tory
w okolicy przystanku PKP Rembertów.
W nadchodzącym 2013 r. będą zapadały rozstrzygnię-

cia m.in. następujących zagadnień dot. infrastruktury
w Rembertowie:
1. Dopuszczalne funkcje (usługi, handel, biura czy mieszkalnictwo lub wszystkie obok siebie) oraz skala budynku
lub budynków wielofunkcyjnych obok przystanku PKP
Rembertów, a może nawet nad torami kolejowymi. Opracowywany plan zagospodarowania Centrum Rembertowa może umożliwić te funkcje, ale będą w nim również
ograniczenia w zakresie wysokości, intensywności i powierzchni zabudowy.
2. Projektowanie przedłużenia przejścia podziemnego,
które ułatwi pieszym dojście do i z peronu, a kierowcom
przejazd ul. Cyrulików oraz ustalenie jego parametrów:
– budowa w osi istniejącego tunelu z wykupem i rozbiórką budynku sklepu metalowego czy po skosie, równolegle do al. Chruściela, z rozbiórką punktu sprzedaży
odzieży używanej na działce miejskiej?
– szerokość 4,5 m czy większa, umożliwiająca ustawienie kiosku w przejściu podziemnym?

Wspólne kolędowanie

Zapraszamy w piątek 11 stycznia 2013 r.
o godz. 18.30 do Domu Kultury „Rembertów” al. Komandosów 8. W programie
koncert: duetu fortepianowego, dziecięcego zespołu instrumentalnego, dzieci
z sekcji gry na fortepianie i zespołu BeJazzy oraz wspólne śpiewanie kolęd
i słodki poczęstunek.

3. Lokalizacja przyszłego żłobka w Rembertowie – adaptacja pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 126
przy ul. Ziemskiego 22 czy w innym istniejącym budynku?
Budowa nowego budynku ze względu na kilkakrotnie
wyższe koszty nie jest raczej alternatywą w najbliższych
latach.
4. Lokalizacja peronów naprzemianległych na przystanku
Mokry Ług – przed czy za przejazdem? PKP-PLK zleca
projekt i przebudowę linii kolejowej z Rembertowa przez
Zielonkę do Tłuszcza. Przewidziano m.in. budowę roga-
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tek na przecięciu toru z Zielonki z ul. Cyrulików, zamknięcie przejazdu na przedłużeniu al. Chruściela i poprawę
drogi za torami od strzelnic do ul. Mokry Ług.
5. Lokalizacja pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług róg
Pastuszków – po wschodniej stronie ul. Mokry Ług zgodnie z projektem zleconym przez Zarząd Dzielnicy czy
po zachodniej stronie zgodnie z planem miejscowym
przyjętym 2 lata temu. W załączniku dzielnicowym do budżetu zostały zaplanowane środki na poszerzenie do 7 m
jezdni ul. Mokry Ług w 2013 r. i na budowę pętli w 2014 r.
6. Przebieg ul. Szerokiej przed pomnikiem Bitwy pod Olszynką Grochowską.
W 2005 r. na zlecenie Dzielnicy została opracowana koncepcja Alei Chwały na przedpolu pomnika – pasa
zieleni o szerokości ok. 30 m i długości prawie 500 m
po południowej stronie ul. Traczy z wijącą się aleją dla
pieszych i monumentami wzdłuż niej. Koncepcja nie była realizowana, ponieważ część ww. pasa stanowią działki prywatne. Głazy z tablicami – odmienne
od przewidzianych w koncepcji, zostały ustawione
przy jezdni ul. Traczy, a nie przy nowej alei pieszej.
W koncepcji przewidziano także przecięcie Alei jezdnią
ul. Szerokiej – odsuniętej o 50 m w kierunku wschodnim
w stosunku do obecnego przebiegu. Istnieje zatem możliwość zmiany przebiegu ul. Szerokiej na tym odcinku.
Michał Zyga (michal@lepszyrembertow.pl)

Kurpiowska wycinanka

Jeśli ktoś narzekał na okręgi wyborcze w 2010 r., to
niech zapozna się koniecznie z tym, co wyprodukowano
na rok 2014. 18 października 2012 r. Rada Miasta uchwałą nr XLV/1222/2012 zmieniła podział okręgów wyborczych na terenie naszej dzielnicy. Z punktu widzenia
wyborów do Rady Dzielnicy zmiany są kolosalne.
Po kilkunastu latach podziału całe Osiedle Kawęczyn-Wygoda będzie w jednym okręgu. I na tym w miarę dobre informacje się kończą. Dalej jest już tylko gorzej.
Kawęczyn-Wygoda będzie we wspólnym okręgu I z Zygmuntowem, Mokrym Ługiem i kawałkiem Karolówki (ulicami po zachodniej stronie ul. Paderewskiego). Na okręg
przypada jedynie 5 mandatów.
Okręg II stanowić będą: Osiedla Polanka oraz kawałek Karolówki nie wchodzący do okręgu I. Ten kawałek to
kwartał objęty ulicami: Kadrową, Zdrowotną (przy czym
mieszkańcy ul. Zdrowotnej są – uwaga – w okręgu I), Paderewskiego, al. Chruściela.
Okręg III to Osiedla: Nowy Rembertów, Pocisk i …
Stary Rembertów – Kolonia. W okręgu III podobnie jak
w okręgu II wybieranych będzie aż po 8 radnych.
Tak oto kosztem okręgu I pozostałe dwa okręgi zyska-
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ły odpowiednio 1 i 2 mandaty. Jeden z internautów komentujących na forum www.naszrembertow.pl nowy podział Rembertowa na okręgi użył trafnego określenia
„wycinanka kurpiowska”. W ciekawej sytuacji znaleźli się
mieszkańcy okolicy zbiegu ul. Paderewskiego i al. Chruściela. A to za przyczyną tego, że w tym punkcie stykają
się obszary wszystkich trzech okręgów.
Niestety, Komisarz Wyborczy postanowieniem z 5 listopada 2012 r., oddalił skargę mieszkańców Rembertowa na podział okręgów wyborczych i stwierdził, że zmiany
są zgodne z prawem. Uznanie odwołania mieszkańców
od decyzji Komisarza Wyborczego do Państwowej Komisji Wyborcze wydaje się mało prawdopodobne. Zgodność
z prawem nie oznacza jednak zgodności ze zdrowym rozsądkiem. Tak oto arytmetyka wyborcza wzięła górę
nad demokracją. Trzeba wiedzieć, że opisywane zmiany
były przyjęte przez Radę Warszawy arbitralnie. Nie były
poddane konsultacjom społecznym lub opiniowaniu przez
Radę lub Zarząd Dzielnicy. Ciekawe też, że w głosowaniu nikt nie był przeciw.
Bądźmy jednak dobrej myśli. Miejmy mimo wszystko
nadzieję, że wbrew intencjom pomysłodawców nowego
podziału wyborczego, jako świadomi mieszkańcy, wiedzący co dla nas dobre a co złe, nie damy się złapać na tego
typu innowacje. Pierwszy krok ku temu to powzięcie zawczasu informacji, do którego okręgu zostaliśmy „deportowani”. Tak by nie było zaskoczenia przy urnie wyborczej.
Krzysztof Orliński (wpkoko@wp.pl)

Poglądowa mapka prezentująca nowy podział znajduje się na stronie
www.lepszyrembertow.pl tuż obok aktualnego wydania Biuletynu.

Efekty projektu

Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” zrealizowało
w tym roku projekt pn. „Rembertów – Kolebka Orła Białego”, współfinansowany ze środków m. st. Warszawy.
W ramach projektu została uruchomiona trasa przewodnicka szlakiem zabytkowego zespołu urbanistyczno-architektonicznego Akademii Obrony Narodowej. Pierwsze
spacery tą trasą poprowadzone przez przewodników warszawskich odbyły się 3 czerwca i 7 października br.,
w pierwszym uczestniczyło ok. 70 osób, w drugim – ponad 100, w tym połowę stanowiła rembertowska młodzież.
W ramach projektu został wydany w nakładzie 900 egzemplarzy informator o wybranych obiektach zabytkowego zespołu Akademii Obrony Narodowej, który trafił
do szkół, bibliotek, mieszkańców Rembertowa i Warszawy, uczestniczących w spacerach przewodnickich i prezentacjach filmu „Rembertów – Kolebka Orła Białego”.
Uroczysta premiera filmu odbyła się w dniu 29 paź-
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dziernika br. w sali widowiskowej Klubu Akademii Obrony
Narodowej z udziałem ok. 300 osób. Na kolejnych
prezentacjach, które odbyły się: 9 listopada w Bibliotece
Publicznej im. Jana Pawła II przy ul. Gawędziarzy 8, 26
listopada w Rembertowskiej Akademii Seniora. 2 grudnia
w Domu Kultury „Rembertów” i 7 grudnia w Domu Kultury „Rembertów” film obejrzało blisko 200 osób. Film został
nagrany na płyty DVD w nakładzie 900 egzemplarzy i rozprowadzony wśród mieszkańców Warszawy. Został wyświetlony w starszych klasach szkół podstawowych i we
wszystkich klasach ponadpodstawowych w rembertowskich szkołach.
Kolejnym osiągnięciem projektu jest uruchomienie strony internetowej www.lepszyrembertow.pl/rkob, na której internauci mogą znaleźć informacje i bogaty materiał
fotograficzny na temat historii Rembertowa, Garnizonu
Rembertów, szkolnictwa wojskowego, parafii garnizonowej.
Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” do projektu pozyskało – jako partnerów: Urząd Dzielnicy Rembertów m.
st. Warszawy, Akademię Obrony Narodowej, Narodowe
Archiwum Cyfrowe, Centralne Archiwum Wojskowe im.
Bolesława Waligóry, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Fundację „Warszawa 1939. pl”, Archiwum Państwowe
m. st. Warszawy, Fundację Ośrodka „Karta”, Muzeum
Wojska Polskiego, Muzeum Kolejnictwa. Orkiestrę Koncertową „Victoria” Parafii pw. Matki Boskiej Zwycięskiej,
Big Band „Jazz Combo Volta”.
Zrealizowaliśmy projekt o walorach edukacyjnych, poznawczych, patriotycznych, który wzbogaca wiedzę o naszej małej Ojczyźnie.
Jadwiga Cegielska, koordynator projektu (j.cegielska@interia.p)

Warszawa stolicą czystości

Te słowa przestają być tylko hasłem. Coraz więcej
w naszym mieście inicjatyw na rzecz faktycznej poprawy
sytuacji związanej z pozbywaniem się śmieci i wprowadzenia w życie w połowie 2013 r. nowej ustawy zmieniającej system gospodarowania odpadami.
11 października 2012 r. nastąpiło oficjalne otwarcie
STENA Ekostacja! Obiekt został objęty patronatem Ambasady Szwecji.
STENA Ekostacja przy ul. Chełmżyńskiej 180 to
pierwsza stacja recyklingu w Warszawie otwarta dla
mieszkańców. Można tu bezpłatnie oddać wszystkie surowce wtórne oraz tzw. odpady problemowe to znaczy takie, których nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi
śmieciami (grozi za to mandat do 5000 zł) a więc zepsute żarówki, świetlówki a także zużyte baterie i akumulato-

ry oraz sprzęty elektryczne. W Ekostacji poza surowcami
wtórnymi mile widziana będzie również odzież. Używane
lub niepotrzebne ubrania przekazywane będą do PCK.
Na terenie inwestycji STENA Recycling prowadzi także program edukacyjny. Organizowane są szkolenia jak
i po co segregować śmieci, konkursy z nagrodami, pokazy, festyny rodzinne. Pierwsze odbyły się już w tym roku,
specjalne stanowisko miała też Ekostacja na Polach Mokotowskich w czasie Dnia Ziemi.
Przypominamy też, że stałym punktem odbioru elektrośmieci jest baza MPO przy ul. Marsa. Możliwe jest również oddanie dużych gabarytowo i wagowo
– powyżej 15 kg zepsutych sprzętów elektrycznych firmie, która odbierze je od nas z domu. Pod tel.
nr 22 22 333 00 (www.elektrośmieci.pl) zgłasza się i umawia się na bezpłatny odbiór starych pralek, lodówek, zmywarek, telewizorów itp. W każdą sobotę o godz. 10-tej
taki zużyty sprzęt można też oddać na parkingu Urzędu
Dzielnicy Rembertów przy ul. Chruściela 28.
Niepotrzebne ubrania można spakować do toreb i wystawić przed furtkę do zabrania przez firmy, które cyklicznie odbierają je spod domu.
Agnieszka Zielińska (agnieszka.zet@op.pl)

Rozwój uczniów

Bezrobocie sięga w Polsce już 13% i rośnie. Kształcimy bezrobotnych, zaś pracujący Polacy nadal (po 20 latach wolnej Polski) zarabiają trzykrotnie mniej
od Niemców, Anglików, Skandynawów i innych nacji, które całkiem inaczej postrzegają edukację. Indywidualne
polskie sukcesy obejmują tych naszych Rodaków, których prowadzili w jakimś kierunku rodzice, na przykład
od 4 roku życia tenisistę Janowskiego. Taką praktykę
trzeba upowszechnić, trzeba uczynić myślą przewodnią
pracy szkół w Rembertowie. Zmiany tu proponowane nie
są przeciwko komukolwiek, co najwyżej przeciwko biurokratycznemu centralizmowi.
Nieporozumienie polega na przekonaniu, że zmieniać
nie możemy, bo ministerstwo narzuca! Próbowało narzucać, ale już się przekonało, że rzeczywiste rozstrzygnięcia zapadają w szkole i w domu i trzeba ten fakt dobrze
wykorzystać, rezygnując z nakazowego myślenia, które
jest zawsze życzeniowe.
Krzywdę czyniono wszystkim (nauczycielom, uczniom
i rodzicom) decydując w ministerstwie, czego Jaś, Małgosia i Kasia muszą się nauczyć, a robiono to interesownie, nakazując ,,przerabianie podręczników”, za które
płacimy. Tymczasem Jasiowi, Małgosi, Kasi,… trzeba organizować adekwatne do ich potrzeb odpowiednie rozwijające zajęcia, aby chętnie i coraz chętniej uczyli się.
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Witold Potęga (w.potega@neostrada.pl)

Na dobry początek

Prace na Nowym Rembertowie w pasie drogowym
ulic: Grawerskiej, Bocheńskiego, Gembarzewskiego, Dokerów miały na celu podłączenie światłowodami budynku
Urzędu Dzielnicy Wesoła i Urzędu Dzielnicy Rembertów.
Inwestorem jest Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji m. st. Warszawy, który realizuje projekt metropolitarnej sieci teleinformatycznej.
Zakończyła się modernizacja sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w ulicach: Niedziałkowskiego,
Działyńczyków, Ilskiego, Dwóch Mieczy. Inwestor RWE
Stoen uzyskał pozwolenia na budowę w czerwcu br. Prace objęły rozbiórkę istniejącej stacji transformatorowej
i budowę stacji kontenerowej oraz likwidację linii napowietrznej – długość zaprojektowanych linii kablowych 1177 m. Dzięki tej inwestycji z naszego krajobrazu
zniknie 10 słupów łączących linię napowietrzną SN.
Nową organizację ruchu na ul. Cyrulików przy stacji
kolejowej opracował Zarząd Dróg Miejskich, który jest
także inwestorem budowy wysepek oraz barierek

przy przejściu dla pieszych. Nie usprawniła ona, niestety,
komunikacji w tym rejonie i nie poprawiła bezpieczeństwa. Będzie to dodatkowym argumentem w walce
o środki z budżetu miasta na budowę przedłużenia przejścia dla pieszych pod ul. Cyrulików.
Jadwiga Cegielska j.cegielska@interia.pl

Potrzebne? estetyczne? legalne?

Pojemniki na odzież używaną stały się plagą w całej
Warszawie – Rembertów nie jest wyjątkiem. Stoją wszędzie, przy głównych ulicach w kilku, a nawet kilkunastu
miejscach. Kiedy są zapełnione, mieszkańcy stawiają
obok torby z odzieżą, które są następnie rozciągane
przez psy. Z całą pewnością pojemniki nie są estetycznym elementem naszego otoczenia.
Po kontroli przeprowadzonej przez Urząd Dzielnicy
Rembertów okazało się, że na terenie Starego i Nowego
Rembertowa rozstawiono 75 pojemników, obsługiwanych
przez firmy „Nord”, „Texland”, „Wtórpol”. „Nord” skupuje
i sprzedaje odzież używaną. „Texland” prowadzi hurtownię odzieży używanej w Brzezinach. „Wtórpol” ze Skarżyska Kamiennej sortuje odzież, zajmuje się
przetwarzaniem i recyklingiem odzieży używanej. Nie pomagają potrzebującym, a wszystkie na nas zarabiają.
Co więcej, rozstawiają pojemniki bez uzyskania zgody zarządcy. I tak 18 sztuk pojemników stoi na pasach
drogowych dróg publicznych gminnych, 26 sztuk –
na działkach będących we władaniu m. st. Warszawy,
7 – w pasie drogowym Zarządu Dróg Miejskich, 24 –
na działkach prywatnych. Urząd Dzielnicy wszczął już
postępowania w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg
publicznych gminnych, zawiadomił o tym procederze Zarząd Dróg Miejskich i Delegaturę Biura Gospodarki Nieruchomościami. Kontrola jest też kontynuowana na terenie osiedli Kawęczyn-Wygoda.
Jeśli chcesz pomóc potrzebującym i przekazać używaną odzież w dobrym stanie, oto właściwe adresy:
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów,
ul. Plutonowych 10
 Świetlica Socjoterapeutyczna i jadłodajnia prowadzone
przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek, ul. Azaliowa 17,
Marysin Wawerski
Jadwiga Cegielska (j.cegielska@interia.pl)

Wydawca i redakcja: Stowarzyszenie „LEPSZY REMBERTÓW”, ul. Kordiana 31, 04-451 Warszawa,
tel. 606 880 704, 607 399 526, 609 561 441, e-mail: biuro@lepszyrembertow.pl, www.lepszyrembertow.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, adiustacji oraz zmiany tytułów w nadesłanych materiałach.
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skład i druk: www.drukarniaatu.pl

Szkoły powinny wspierać wszystkich uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań i kompetencji, zaciekawiając,
a przez to wyzwalając chęci do wysiłku. Potrzebne jest
ciągłe rozpoznawanie i zaspakajanie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych konkretnych uczniów, do nich dopasowując program.
Wzmocnieniu chęci uczenia się powinien też służyć
diametralnie zmieniony system oceniania uczniów, na bardziej zachęcający do wysiłku. Mam na uwadze wprowadzanie ocen ewaluacyjnych, w miejsce ocen selekcyjnych,
aby każde dziecko otrzymywało szansę uzyskania najwyższych ocen, za postęp na miarę jego potrzeb i możliwości. Tej istotnej zmianie nasze szkoły podołają,
po otrzymaniu wsparcia w usamodzielnianiu się.
Większości opisanych w tym tekście zmian nie wprowadza się w ministerstwie (nakazami), lecz w szkole,
wspólnie nauczyciele z rodzicami, choćby najpierw tylko
w jednej klasie, stopniowo poszerzając wartościowe doświadczenia. Tylko taka metoda sprawdziła się w świecie. Gdyby choćby jeden zespół nauczycielsko
– rodzicielski zaczął w każdej szkole pod opieką dyrektora przełamywać stare bariery, a przekonają się inni, że
warto za nim pójść.

